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2 15 19Zasadnu  e MsZ
 Prinášame informácie 
z mimoriadneho zasadnu  a zo 
dňa 14.12.2017.

Máme majstra sveta!
Na Majstrovstvách sveta seniorov 
v Budapeš   získal kickboxer 
Marek Karlík zlatú medailu.

Poznáte po kom je 
pomenovaná vaša ulica?
Začíname s novým seriálom, 
v tomto čísle o ulici Pavla Gojdiča.

PRÍHOVOR PRIMÁTORA

čas neúprosne beží a nie je ho 
možné zastaviť. Dovoľte mi 
preto, aby som sa aj prostred-

níctvom Spravodajcu mesta 
Sabinov pripojil k vašim blíz-
kym, známym, s ktorými 
ste si pre tento rok 2018 
zaželali zdravie, šťas  e, 
lásku, pohodu a spokoj-
nosť. Čas na prelome ro-
kov je aj časom hodnote-
nia, čo sme v tom predchádzajúcom roku 
zažili v osobnom, ale aj pracovnom živote 
a čo sa nám nepodarilo vykonať, či spl-
niť. Nový kalendárny rok prináša pre nás 
zostavovanie nových, možno aj smelých 
predsavza  , plánov a najmä radostných 
a potešujúcich očakávaní.

Dlhodobé bilancovanie a snahy dávať 
si plány sú aj v prostredí mestskej samo-
správy. V uplynulom roku sme prekonávali 
problémy, prekážky, ale potešili sme sa aj 
z úspechov, ktoré sme dosiahli. Rozhodova-
nie vo veciach verejných má svoje fi nančné 
limity, je komplikované a niekedy aj nad-
časové. Naše inves  čné zámery sa v roku 
2017 dotýkali zlepšenia a skvalitnenia ži-
vota našich občanov, ale aj návštevníkov 
mesta. Zrealizovali sme inves  čné projekty 
v hodnote 3,5 mil. eur, čo je takmer o 2 

mil. eur viac ako to bolo v roku 2016. 
Najväčšie inves  cie išli do občianskej 
vybavenos   (2,8 mil. eur) a zveľade-

nia verejných priestrans  ev 
(1,2 mil. eur). Najväčšou 
inves  čnou akciou je re-
konštrukcia budovy MsKS 

v hodnote 1,3 mil. eur 
a dokončená výstavba 16 
b.j. blok A1 (433 000 eur) 
a začatá výstavba 16 b.j. 

blok A2. Teší nás aj skutočnosť, že na mo-
dernizáciu mestských komunikácií sme 
vyčlenili čiastku 563 675 eur a týkala sa 
ulíc: Fraňa Kráľa, Jesenského, Nezabudo-
va, Jarková, Levočská, Gen. Svobodu, SNP 
a parkovísk na Ulici Komenského. Kvôli ne-
ukončenému verejnému obstarávaniu sme 
nezrealizovali z úverových prostriedkov vý-
menu takmer 1 000 svetelných bodov za 
LED svie  dlá, ktoré by mali priniesť úspo-
ru elektrickej energie o cca 40 %. Dôležitá 
a potešujúca správa je i to, že na väčšinu 
inves  čných akcií sme fi nancie získali z fon-
dov EÚ či štátnych dotácií. Veľký dôraz sme 
kládli na spracovanie projektových žiados-
  o NFP, granty či dotácie. Samotný MsÚ 

v roku 2017 podal 24 projektových žiados   
o celkovej hodnote 4,5 mil. eur, ktoré by 
v prípade úspešnos   mohli byť realizované 

v nasledujúcich rokoch. Podobne sa činili 
aj mestské organizácie ako napríklad MsL, 
ktoré úspešne implementovali veľký gran-
tový projekt výstavby lesných ciest v mest-
ských lesoch a v mesiaci december 2017 
bol Sabytu, s.r.o. schválený projekt prepo-
jenia kotolní s kotlom na drevnú š  epku 
v hodnote cca 450 000 eur, ktorý by sa mal 
premietnuť do nižších cien za vyrobené 
teplo pre centrálne vykurovanie.

V uplynulom roku sa podarilo zrealizo-
vať množstvo ak  vít na podporu kultúry, 
športu a spoločenského života v mes-
te, ktoré pripravili organizácie, spolky či 
jednotlivci a vyvrcholením boli poduja  a 
počas Dní Sabinova 2017. Aj v roku 2018 
sa chceme venovať výstavbe a moderni-
zácii dopravnej, technickej infraštruktúry 
v meste, bytovej výstavbe pre mladé rodi-
ny, dokončeniu  rekonštrukcie MsKS a re-
alizácii úspešných projektových žiados  .

Je potrebné poďakovať sa všetkým, 
ktorí sa podieľali na rozvoji, zveľadení 
a reprezentácii mesta, poslancom MsZ, 
členom komisií pri MsZ, všetkým zamest-
nancom v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnos   mesta. Naše poďakovanie za 
spoluprácu patrí aj štátnym organizáci-
ám, všetkým farnos  am, podnikateľským 
subjektom, spolkom, jednotlivcom, ktorí 
svojimi ak  vitami preukazujú veľký lokál-
patrio  zmus k svojmu mestu. 

Želám vám všetkým vo svojom mene 
a v mene mojich spolupracovníkov 
a MsZ v novom roku 2018 veľa pracov-
ných, osobných úspechov a najmä pevné 
zdravie. Nech každý prežitý deň v roku 
2018 vám všetkým prinesie len šťastné 
a radostné chvíle, radosť z úspechov va-
šich najbližších a priateľov. «

Vážení 
spoluobčania

nie je ho
voľte mi
prostred-

mesta
íz-

mi

mil. eur via
Najväčšie in
vybavenos

nia
(
i

Ing. Peter Molčan
primátor mesta Sabinov
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● MsZ schvaľuje:
VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v členení podľa príj-
mov a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške       8 954 986 €
Objem bežných výdavkov vo výške      8 523 757 €
Objem kapitálových príjmov vo výške     1 909 693 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške    4 338 475 €
Objem príjmových fi nančných operácií 
 vo výške                  2 272 343 €
Objem výdavkových fi nančných operácií 
 vo výške                   199 898 €

VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v členení podľa 
programov

P. č. Názov programu Bežné výdavky 
v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné 
interné služby 145 412 7 255

2. Bezpečnosť 245 804 35 000

3. Verejné priestranstvá 829 681 1 181 075

4. Školstvo 4 458 171 87 580

5. Sociálna oblasť 921 124 27 700

6. Občianska vybavenosť 26 980 2 787 264

7. Kultúra a šport 439 938 68 901

8. Správa mesta 1 456 647 143 700

SPOLU 8 523 757 4 338 475

VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 na úrovni hlavnej ka-
tegórie ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2017

100 Daňové príjmy 5 174 107 

200 Nedaňové príjmy 931 685

300 Granty a transfery 4 758 887

400 Príjmové operácie 995 586

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fi nančné 
operácie 1 276 757

príjmy spolu 13 137 022

600 Bežné výdavky 8 523 757

700 Kapitálové výdavky 4 338 475

800 Výdavkové operácie 199 898

výdavky spolu 13 062 130

● MsZ berie na vedomie:
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
mesta na roky 2018 - 2020 

● MsZ schvaľuje:
Rozpočet mesta na rok 2018 v členení podľa príjmov a vý-
davkov
Objem bežných príjmov vo výške       9 202 187 €
Objem bežných výdavkov vo výške      8 815 134 €
Objem kapitálových príjmov vo výške     2 005 601 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške    4 296 610 €
Objem príjmových fi nančných operácií 
 vo výške                  2 209 237 €
Objem výdavkových fi nančných operácií 
 vo výške                   305 281 €

Rozpočet mesta na rok 2018 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné výdavky 
v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné 
interné služby 139 630 0

2. Bezpečnosť 251 305 0

3. Verejné priestranstvá 829 458 1 066 350

4. Školstvo 4 877 382 0

5. Sociálna oblasť 1 005 147 0

6. Občianska vybavenosť 13 052 3 205 810

7. Kultúra a šport 451 650 24 450

8. Správa mesta 1 247 510 0

SPOLU 8 815 134 4 296 610

Rozpočet mesta na rok 2018 na úrovni hlavnej kategórie eko-
nomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie
Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2018

100 Daňové príjmy 5 155 040

200 Nedaňové príjmy 901 037

300 Granty a transféry 5 151 711

400 Príjmové operácie 289 237

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fi nančné 
operácie 1 920 000

príjmy spolu 13 417 025

600 Bežné výdavky 8 815 134

700 Kapitálové výdavky 4 296 610

800 Výdavkové operácie 305 281

výdavky spolu 13 417 025

 ● MsZ berie na vedomie: 
1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v členení podľa príjmov 
a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške       9 188 283 €
Objem bežných výdavkov vo výške      8 899 600 €
Objem kapitálových príjmov vo výške       20 000 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške         0 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške     0 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 308 683 €

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v členení podľa progra-
mov

P. č. Názov programu Bežné výdavky 
v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné 
interné služby 144 630 0

2. Bezpečnosť 251 305 0

3. Verejné priestranstvá 829 458 0

4. Školstvo 5 092 473 0

5. Sociálna oblasť 910 014 0

6. Občianska vybavenosť 0 0

7. Kultúra a šport 437 650 0

8. Správa mesta 1 234 070 0

SPOLU 8 899 600 0

2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa príjmov 
a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške       9 188 283 €
Objem bežných výdavkov vo výške      8 899 600 €
Objem kapitálových príjmov vo výške       20 000 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške        0 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške    0 €
Objem výdavkových fi nančných operácií 
 vo výške                   308 683 €

Vyberáme z uznesení 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ 
zo dňa 14.12.2017
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Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné výdavky 
v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné 
interné služby 144 630 0

2. Bezpečnosť 251 305 0
3. Verejné priestranstvá 829 458 0
4. Školstvo 5 092 473 0
5. Sociálna oblasť 910 014 0
6. Občianska vybavenosť 0 0
7. Kultúra a šport 437 650 0
8. Správa mesta 1 234 070 0

SPOLU 8 899 600 0
● MsZ schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2017, kto-
rým sa mení VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe 
a výške úhrad za poskytnuté služby.
● MsZ schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 8/2017 o ur-
čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta 
Sabinov na rok 2018 so zapracovaním schváleného doplnenia 
návrhu pána poslanca Kropiľáka.
● MsZ berie na vedomie:
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnos   škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnos-
  mesta Sabinov za školský rok 2016/2017.
● MsZ schvaľuje:
1. Inves  čný zámer – výstavba nájomného bytového domu 

A3 – 16 b. j. na Ulici Mlynskej, Sabinov, ktorý bude zhoto-
vený v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 
fi rmou STAVOPROJEKT s. r. o. a schválenou v stavebnom 
konaní č. 625/2017-684/Va.

2. Inves  čný zámer – obstaranie súvisiacej technickej vybave-
nos   v zložení: 

SO 02 – splašková kanalizácia 
SO 03 – dažďová kanalizácia
SO 04 – vodovodná prípojka
SO 05 – odstavné plochy
SO 06 – spevnené plochy 
SO 07 – odberné el. zariadenie
SO 08 – verejné osvetlenie,
ktoré budú v súlade s projektovou dokumentáciou vypraco-
vanou fi rmou STAVOPROJET s. r. o. a schválenou v stavebnom 
konaní č. 625/2017-684/Va.
3. Účel – výstavbu nájomných bytov a obstaranie súvisiacej 

technickej vybavenos   na základe zmluvy o dielo, ktorá 
bude podpísaná po ukončení verejného obstarávania na 
zhotoviteľa tejto stavby.

4. Uzatvorenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorý bude 
známy po ukončení verejného obstarávania predmetom 
ktorej bude:
- výstavba nájomného bytového domu blok A3 – Ulica 

Mlynská – 16 b. j.,
- výstavba technickej vybavenos   súvisiacej s touto vý-

stavbou. 
5. Spôsob fi nancovania výstavby nájomných bytov v bytovom 

dome: 
• 65 % - úver zo ŠFRB,
• 35 % - dotácia z MDVaRR SR,
• vlastné zdroje – do výšky zaokruhľovacieho rozdielu. 

6. Spôsob fi nancovania obstarania súvisiacej technickej vyba-
venos  : 

SO 02 – splašková kanalizácia vlastné zdroje, 
SO 03 – dažďová kanalizácia vlastné zdroje, 
SO 04 – vodovodná prípojka vlastné zdroje, 
SO 05 – odstavné plochy 357 € na byt, respek  ve 42 € na 
               m² = jedno parkovacie miesto/jeden byt,

SO 06 – spevnené plochy, 
SO 07 – odberné el. zariadenie vlastné zdroje,
               dotácia vo výške maximálne 70 % z oprávnených 
               nákladov, alebo 796 € na byt; 42 € na m²,
SO 08 – verejné osvetlenie 
               zostávajúcu časť z obstarávacích nákladov z vlastných 
               prostriedkov mesta.
7. Mesto Sabinov vyčlení vlastné fi nančné prostriedky na ob-

staranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybave-
nos   z rozpočtu. 

8. Mesto Sabinov bude ručiť svojím majetkom a to budovami 
v areáli VPS. 

9. Mesto Sabinov dodrží pri prenájme bytov a uzatváraní ná-
jomných zmlúv ustanovenia podľa § 22 zákona č. 443/2010 
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov.

10. Mesto Sabinov dodrží nájomný charakter bytov po dobu 
lehoty splatnos   úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
najmenej po dobu 20 rokov. 

11. Mesto Sabinov zriadi záložné právo na zachovanie nájomné-
ho charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

12. Mesto Sabinov zriadi záložné právo na nájomné byty ob-
starané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. v prospech 
štátneho fondu rozvoja bývania. 

13. Mesto Sabinov podá žiadosť o poskytnu  e podpory na 
obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 
Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení zákona          
č. 276/2015 Z. z.

14. Mesto Sabinov podá  ež žiadosť o poskytnu  e dotácie na 
obstaranie nájomných bytov a žiadosť o poskytnu  e dotácie 
na obstaranie technickej vybavenos   v zložení SO 06 spev-
nené plochy + SO 08 verejné osvetlenie, SO 05 odstavné 
plochy podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky.

● MsZ schvaľuje:
1/ vysporiadanie nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov:
 LV č. 4252: 
- Pozemok CKN p. č. 1822/3 trvalé trávne porasty o výmere 

572 m2,
- Pozemok CKN p. č. 1822/16 trvalé trávne porasty o výmere 

792 m2,
- Pozemok CKN p. č. 5150/4 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3481 m2, 
 LV č. 5552
- Pozemok CKN p. č. 1822/6 trvalé trávne porasty o výmere 

92 m2, spoluvlastnícky podiel 64/92, formou bezodplatné-
ho prevodu podľa osobitného predpisu od SR - Slovenský 
pozemkový fond, Búdková 36, Bra  slava.
Účelom vysporiadania nehnuteľnos   je vybudovanie ve-

rejnoprospešnej stavby pod názvom „Inžinierske siete a tech-
nická vybavenosť – IBV Hliník“ na Šancovej ulici v Sabinove.
2/ vysporiadanie nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, LV č. 4252:
- Pozemok CKN p. č. 5157/12 ostatná plocha o výmere 

326 m2 formou bezodplatného prevodu podľa osobitné-
ho predpisu od SR – Slovenský pozemkový fond, Búdko-
vá 36, Bra  slava, podľa geometrického plánu č. 89/2017 
úradne overeného pod G1 – 417/2017 zo dňa 6.09.2017 
OÚ Sabinov.
Účelom prevodu je majetkoprávne vysporiadanie verejno-

prospešnej stavby - miestnej komunikácie Moyzesova – Jesen-
ského, zosúladenie stavu právneho so stavom skutočným.

Pokračovanie na strane 5 
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V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 h
Vývoz plastov pre občanov z individuálnej bytovej výstavby (rodinné 
domy) 

I NFORMÁCIA PRE OBČANA K JEDNOTLIVÝM ZLOŽKÁM 
KOMUNÁLNEHO ODPADU
P APIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených 

neobalových výrobkov z papiera a lepenky
Patria tu napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová le-

penka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier - krepový, baliaci, 
kancelársky, katalógy a pod. Nepatria tu napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetra-
pak/, znečistený papier - povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, 
lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety a pod.
P LASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových 

výrobkov z plastov
Patria tu napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /

PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové 
obaly z potravín „tégliky”, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, 
olejmi a ropnými látkami, guma, molitan a pod.
SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových vý-

robkov zo skla
Patria tu napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené 

obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, 
porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazov-
ky a pod.

K OVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patria tu napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky 

z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče a pod. Nepatria tu napríklad: znečis-
tené kovové obaly a plechovky a pod.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY:         
Určené pre tetrapaky

Patria tu napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov a pod.
Nepatria tu napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, che-
mikálií, papier a lepenka a pod.

B IOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria tu napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia 

a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, 
seno, piliny, hobliny, kvety a pod. Nepatria tu napríklad: kuchynský a reštaurač-
ný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá a pod.

Z MESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria tu napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad a pod.

Nepatria tu napríklad:  vytriedené zložky komunálneho odpadu - plasty, papier, 
sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad a pod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONIC-
KÝCH ZARIADENÍ

Patria tu napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospot-
rebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky a pod.
P NEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneu-
matík - predajcovi pneumatík alebo pneuservisu.

DECEMBER
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

NOVEMBER
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

OKTÓBER
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SEPTEMBER
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

AUGUST
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JÚL
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JÚN 

P U S Š P S N
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MÁJ
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

APRÍL
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MAREC
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FEBRUÁR
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

JANUÁR
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2018

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA:
Hollého 35, 083 01 Sabinov (areál VPS)
Po., Ut., Str.:  8.00 - 14.00 h
Piatok:   8.00 - 14.00 h
Sobota:   8.00 - 11.00 h
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● MsZ schvaľuje:
1/ zriadenie záložného práva k nehnuteľnos  am v k. ú. Sabi-

nov, LV č. 2214:
 Stavba bytového domu so súp. číslom 2356, na p. č. 

1803/76, (Mlynská 2),
 Pozemok CKN p. č. 1803/76 zastavaná plocha o výmere 

435 m2,
Záložné právo k nehnuteľnos  am bude zriadené v prospech:
- Štátneho fondu rozvoja bývania Bra  slava na zabezpečenie 

povinnos   mesta vrá  ť úver poskytnutý ŠFRB v zmysle úve-
rovej zmluvy na výstavbu 16 b. j. na Mlynskej ulici v Sabinove.

- Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky na zabezpečenie povinnos   mesta dodr-
žať zmluvu medzi mestom a MDVaRR SR Bra  slava v zmysle 
dohodnutých podmienok v zmluve o poskytnu   dotácie na 
výstavbu bytového domu na Mlynskej č. 2 v Sabinove.

2/ spôsob prevodu nehnuteľnos   v k. ú. Zálesie, LV č. 7:
- Pozemok CKN p. č. 13/2 ostatná plocha o výmere 238 m2.

Prevod realizovať v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení – priamym predajom za kúp-
nu cenu určenú minimálne podľa znaleckého posudku.
3/ vysporiadanie nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov

Podľa geometrického plánu č. 89/2017 úradne overeného 
pod G1 – 417/2017 zo dňa 6.09.2017 na majetkoprávne vy-
sporiadanie miestnej komunikácie Moyzesova – Jesenského:

- LV č. 4252 – CKN p. č. 5157/12 ostatná plocha o výmere 326 
m2 od SPF Bra  slava,

- LV č. 4204 - CKN p. č. 437/22 zastavaná plocha o výmere 74 
m2, p. č. 437/23 zastavané plochy o výmere 4 m2 v podiele 
1/14 - Kuchárová Marta, Sabinov,

- LV č. 4803 – CKN p. č. 2551/3 zastavané plochy o výmere 
171 m2 Kuchárová Marta, Sabinov,

- LV č. 4802 - CKN p. č. 2445/307, z ktorej diel 6 o výmere 185 m2 – 
Molčan Belo, Mária Molčanová, Veronika Molčanová, Sabinov,

- LV č. 4801 – CKN p. č. 2445/307, z ktorej diel 8 o výmere 
422 m2 – Štofaník Marek, Uzovský Šalgov,

- LV č. 4800 – CKN p. č. 2445/307, z ktorej diel 9 o výmere 60 
m2, diel 10 o výmere 66 m2, diel 11 o výmere 60 m2 - Kocha-
nová Viera, Ražňany,

- LV č. 4799 – CKN p. č. 2445/308 zastavaná plocha o výmere 
126 m2 – Hrabčáková Iveta, Sabinov, Marková Mária, Drienica,

- LV č. 4798 CKN p. č. 2445/309 zastavané plochy o výmere 
54 m2 Kochanová Viera, Ražňany, Novický Jakub, Novický 
Česlav, Drienica, 

- LV č. 4797 - CKN p. č. 2445/310 zastavané plochy o výmere 
91 m2 – Vyhonský Marián, Snina,

- LV č. 4511 – CKN p. č. 2445/311 zastavaná plocha o výmere 
125 m2 – Hetrichová Helena, neznámy vlastník, ktoré boli 
zamerané a vytvorené podľa geometrického plánu z pôvod-
ných parciel vo vlastníctve, SPF a fyzických osôb. 

● MsZ schvaľuje:
Cenník na určenie výšky nájomného nebytových priestorov 
a Cenník na určenie výšky cien nájomného za dočasné užíva-
nie pozemkov.
Cenník na určenie výšky nájomného nebytových priestorov 
a Cenník na určenie výšky cien nájomného za dočasné užíva-
nie pozemkov tvorí samostatnú prílohu tohto uznesenia (cenník 
nájdete na webovej stránke mesta Sabinov, pozn. red.).
● MsZ prerokovalo Pe  ciu za zachovanie doterajšieho spôso-

bu funkčného využívania pozemkov v katastrálnom území 
Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta 
Sabinov a predložený materiál podľa § 5d zákona č. 85/1990 
Zb. o pe  čnom práve v znení neskorších predpisov a predlo-
ženej pe  cii vyhovuje.

● MsZ súhlasí so zrušením právnickej osoby: Združenie miest 
a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov, IČO: 42054249, 
registračné číslo OVVS/ZO-2/06 so sídlom Obecný úrad 
Necpaly 168, 038 12.

● MsZ ruší Uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 245/2017 
zo dňa 24.08.2017
- neschvaľuje: 

a) predloženie žiados   o poskytnu  e dotácie za účelom reali-
zácie projektu „Prístupová komunikácia Ul. Poľná – (Horná 
stavba)“ realizovaného v rámci výzvy VII/2017 z Minister-
stva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej ko-
munity, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plá-
nom mesta a platným programom rozvoja obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnu  a pomoci;

c) zabezpečenie fi nančných prostriedkov na spolufi nancova-
nie (32 227,72 EUR) realizovaného projektu vo výške roz-
dielu celkových výdavkov projektu (39 227,72 EUR) a po-
skytnutej dotácie (7 000,00 EUR) v súlade s podmienkami 
poskytnu  a pomoci; 

d) zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávnených vý-
davkov z rozpočtu mesta.

● MsZ schvaľuje:
Predloženie ŽoNFP k projektu „Regenerácia vnútroblokov na 
Komenského ulici v Sabinove“
Celé znenia uznesení MsZ, hlasovania, zápisnicu a zvuko-

vý záznam z priebehu MsZ nájdete na:
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/uznesenia.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/hlasovanie.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zvukove-
zaznamy-msz.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zapisnice.html

Pokračovanie zo strany 3 

OZNAM – PONUKA – NEBYTOVÉ PRIESTORY

Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
PREDĹŽENIA LEHÔT NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH 

NÁVRHOV DO OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 15.1.2018 
do 13.00 h, nachádzajúcich sa na prízemí objektu na 
Ul. 9. mája 21 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozemku 
parc. č. 631/6 – nebytové priestory o výmere 61 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.3.2018 do 13.00 h, nachádzajúcich sa na prízemí ob-
jektu na Ul. Hollého 35 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozem-
ku parc. č. 2145/9 – nebytové priestory o výmere 92,13 m2 ,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.3.2018 do 13.00 h, nachádzajúcich sa na poschodí 
objektu na Ul. Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 94,7 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.3.2018 do 13.00 h, nachádzajúcich sa v objekte na 
Ul. Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 2145/9 – 
nebytové priestory o výmere 124 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťa-
že a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návr-
hov do obchodných verejných súťaží nájdete na stránke 
mesta www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. čís. 
051/4880423, 0905 789 515.
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Nádherná scéna, krea  vne chore-
ografi e, pestrá hudobná drama-
turgia, zaujímavé efekty zimnej 

krajiny, rozžiarené oči malých aj veľkých 
v preplnenej mestskej športovej hale, 

a to nielen v jeden deň. Aj tak by bolo 
možné charakterizovať tohtoročného 
Mikuláša, presnejšie rozprávku O rozký-
chanom Mikulášovi, ktorú pre malých 
aj veľkých nacvičila s láskou ZUŠ v Sa-
binove. V programe vystúpilo celkovo 
122 účinkujúcich (pozri fotografie), 
žiakov ZUŠ z hudobného a tanečného 

odboru, ktorí boli zoskupení v týchto 
hudobných telesách: Orchester ZUŠ 
Sabinov, Tanečný orchester, spevácky 
zbor Goldky, žiačky fl autových a spe-
váckych tried. Svoje nadanie a talent 
okrem nich predviedli aj študen   pre-
šovského Súkromného konzervatória 
Dezidera Kardoša. Scénu pripravil vý-
tvarný odbor ZUŠ a za šikovnými žiak-
mi je potrebné hľadať obetavú prácu 
učiteľov všetkých odborov. Réžia bola 
v rukách p. učiteľky Danky Bejdovej. 
Technicky sa na príprave podieľali aj za-
mestnanci MsKS v Sabinove. Nechýbala 
tombola, ktorú pripravilo MsKS a jeho 
vedenie a MsÚ v Sabinove. Po krásnom 
a pútavom programe 2. decembra 2017 
nasledoval krátky program na námes  , 
kam sa Mikuláš pobral so sprievodom 
de   a a rozsvie  l 14 metrovú jedličku a 
vianočnú výzdobu v meste. Oči nielen 
Sabinovčanov určite pri  ahol aj nád-
herný adventný veniec o priemere 4,5 
metra, ktorý zhotovili zamestnanci VPS, 
spol. s r.o. a vyzdobili žiaci výtvarného 
odboru ZUŠ. Rozprávku si vychutnali 
v sobotu doobeda aj de   zamestnancov 
Sanas-u, a.s. a v pondelok 4. decembra 
2017 aj de   MŠ a žiaci ZŠ v Sabinove. 
Celkovo teda viac ako 2 500 divákov. «

Mikuláš prišiel aj do Sabinova
Rozprávku O rozkýchanom Mikulášovi videlo viac ako 2500 divákov

(red.), foto: Diamond Art 

Žrebovanie tomboly: zľava Mikuláš, riaditeľka MsKS 
Lucia Mihoková a primátor mesta Sabinov Peter Molčan.

Námes  e tohto roku zdobil aj tento nádherný adventný veniec.
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ŠTEDRÁ PREDVIANOČNÁ 
NÁDIELKA VĎAKA FONDU 
NA PODPORU UMENIA

 V uplynulom roku sa Mestská 
knižnica v Sabinove obrá  la 
so žiadosťou o grantovú pod-

poru na Fond na podporu umenia 
s dvoma projektmi: S knihou za po-
znatkami i zážitkami a Aby sa de   
v knižnici dobre cí  li - modernizá-
cia priestorov knižnice. V priebehu 
mesiaca máj sme získali informáciu, 
že oba projekty boli podporené, 
každý čiastkou 2 500 €. Prvý z pro-
jektov bol zameraný na nákup novej 
literatúry a obohatenie knižničné-
ho fondu. Jeho cieľom je skvalitniť 
a rozšíriť ponuku nových  tulov pre 
čitateľov knižnice a týmto uspokojiť 
ich nároky a požiadavky na čítanie. 
Po polroku môžeme s uspokojením 
vyhodno  ť, že knižničný fond bol 
postupne obohatený o 254 exem-
plárov nových kníh pre detských, 
mládežníckych a dospelých čitate-
ľov. Knihy boli zakúpené postupne 
v jednotlivých etapách. Poslednú 
časť zakúpených kníh si budú môcť 
čitatelia knižnice „vychutnať“ v prie-
behu januára 2018. Desať percent 
zo získanej dotácie bolo použitých 
na zakúpenie kníh vydaných s pod-
porou Fondu na podporu umenia. 
Druhý projekt – nová podlahová 
kry  na v detskom oddelení knižni-
ce bude v dôsledku prebiehajúcej 
rekonštrukcie Mestského kultúrne-
ho strediska v Sabinove realizovaný 
v najbližšom období. «

-mj-Mikuláš so svojím batohom pl-
ným prekvapení navš  vil aj CVČ 
Radosť na Ulici Komenského 41 

v Sabinove. V tomto zariadení si preň 
pripravili izbičku, v ktorej Mikuláš privítal 
de   a obdaroval ich nielen sladkosťou, 
ale aj básničkou, pesničkou či tancom. 
Mikuláša tak mali možnosť navš  viť 
de  čky zo Spojenej školy na Ul. SNP 15            
(špeciálnej základnej školy) v Sabinove 
a rovnako aj de   z Materskej školy na 
Ulici 9. mája v Sabinove. S každým lás-
kavo prehodil pár slov a opýtal sa, či celý 
rok poslúchali. V ten istý deň Mikuláš na-
vš  vil aj našich najstarších občanov v za-
riadení Seniorvital na Ulici Pavla Gojdiča 

v Sabinove a rozdal dedkom a babičkám 
pred obedom milé slovo a balíček. Poo-
bede ho prišli pozrieť maličkí Sabinovča-
nia, pre ktorých už mal pripravený nie 
len balíček, ale aj program v podobe 
tanca a spevu od de   zo Školy tanca Mi-
roslava Fabiána zo Sabinova a z Ražňian. 
Mikuláš v CVČ Radosť tak spolu rozdal 
viac ako 250 balíčkov. 

Veríme, že nás Mikuláš navš  vi znova 
o rok a touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať Mikulášovým pomocníkom, 
ktorí pripravili našim deťom zaujímavý 
deň strávený s CVČ.

Do nového roku 2018 Vám kolek  v 
pracovníkov CVČ želá veľa úspechov, 
šťas  a a zdravia a tešíme sa na Vás na 
ďalších poduja  ach z krea  vnych dielní 
CVČ v Sabinove. «

Radosť rozdávali aj v CVČ Radosť
v@hovsky.j., foto: archív CVČ Sabinov

V predvečer Silvestra zorganizovalo 
Mestské kultúrne stredisko v Sabi-
nove vydarenú Silvestrovskú šou 

s obľúbenou postavičkou Mášou. Divadiel-
ko v podaní bábkového divadla HalaBala 
zožalo úspech u de   i ich rodičov, ako aj 
následná zábava, kde   najmenší predviedli 
svoj talent v prednese básničky či zaspieva-
ní pesničky. Nechýbala diskotéka a svetelná 
šou. MsKS aj touto cestou ďakuje ženám-
-dobrovoľníčkam, že po celý rok prinášali 
radosť našim deťom a to aj vďaka príspevku 
Fondu na podporu umenia. «

(red.), foto: Diamond Art 

SILVESTROVSKÁ
šou s Mášou Z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.
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MsKS
13.I.   VÝROČNÁ ČLENSKÁ 

SCHÔDZA MO ÚŽS
14.00 Koncertná sála KC 

Na korze. Vstup: na pozvánky.
19.I.   KLADENIE VENCOV
12.00 Pietny akt kladenia vencov k 73. vý-

ročiu oslobodenia mesta Sabinov. 
 Pamätník obe   II. sv. vojny na Ná-

mes   slobody.

PRIPRAVUJEME:
10.II.  FAŠIANGY V MESTE 
11.II.   24. KARNEVAL NA ĽADE

Knižnica MsKS
15.I.   MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ  
10.00 Zážitkové čítanie z knihy Romana 

Brata pre žiakov 3.A ZŠ Komen-
ského.

16.I.   SLÁVNE TEXTY SLÁVNYCH PIESNI
9.00 Rozširujúca hodina venovaná hu-

dobným štýlom a našim najzná-
mejším textárom pre žiakov 7. roč-
níka ZŠ  Šarišské Michaľany.

18. I.   O SNEHULIAKOVI 
    S HORÚCIMSRDCOM
10.00 Zážitkové čítanie z knihy Ady Ži-

govej pre de   MŠ Ražňany.

23. I.  O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM SRDCOM
10.30 Zážitkové čítanie z knihy Ady Ži-

govej pre de   MŠ Švermova.

Knižnica ponúka pre triedne kolek  vy 
zážitkové čítania. 
Termín na základe vzájomnej dohody 
na tel. čísle 0911 612 573.
Vybrať si môžete z našej ponuky na: 
www.kulturnestredisko.sk/podujatia-
-kniznica/ponuka_skoly.html

Kultúrne centrum     
Na korze
15.I.   KARNEVALOVÝ ČAS
10.30 Tvorivá dielňa pre žiakov Spoje-

nej školy Sabinov, výroba karne-
valových masiek. 

16.I.   KARNEVALOVÝ ČAS
10.30 Tvorivá dielňa pre žiakov Spoje-

nej školy Sabinov, výroba karne-
valových masiek.

17.I.   KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť.
27.I.   ZATÚLANÉ HÚSATKO
16.00 Popoludnie s bábkovou rozprávkou, 

hrami a tvorivou dielňou pre de   
a ich rodičov. Koncertná sála KC 
Na korze Sabinov. Vstupné: 1,00 €. 
Predpredaj vstupeniek v KIC, Ná-
mes  e slobody č. 62, Sabinov.

Kultúra / Spoločenská kronika

  

Kultúra na január 2018

Vítame Vás: 
Duda Lukáš
Forgáčová Rebeka
Holubová Irena
Ilenin Lukáš
Kuchárik Oliver
Majirošová Petra
Pe  ková Salome
Ploskuňák Peter
Timková Michaela

Zosnulí:
Bajtoš Ladislav       69-ročný
Dujčáková Magdaléna  81-ročná
Gerda Imrich        87-ročný
Hrubý Laurenc       75-ročný
Ilkovič Alexej        52-ročný
Karaff ová Rozália     76-ročná
Kostrábová Mária     59-ročná
Mašlár Tomáš       87-ročný
Sabol Jozef         85-ročný
Tarčová Mária       90-ročná

Jubilanti:

80 rokov  Kundrátová Oľga
75 rokov  Feckaninová Mária
       Gondeková Juliana
       Hricková Eva
       Mašlár Jozef
       Mičáň Jozef
       Molčanová Valéria
       Šimková Anna 
70 rokov  Dánaiová Elena
       Demko Viktor
       Dobrovičová Mária
       Maťašová Božena
       Mollová Marta
       Nockemann Karl Hans Peter
       Peterková Mária
       Smetana Štefan 
65 rokov  Galková Marta
       Pažický Milan
       Poláková Mária
       Štec Jozef
       Vranková Ľudmila

Zdroj: MsÚ Sabinov

Spoločenská kronika 
december 2017

SENIOR KLUB
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
január 2018:

Z dôvodu rekonštrukcie budovy MsKS 
bude činnosť klubu obmedzená na akcie 
mimo budovy. Plánujeme výlety do Ta  er, 
Košíc, Prešova, vychádzky do prírody podľa 
počasia. Informácie nájdete na oznamoch 
v okne budovy CSS na Ul. J. Borodáča č. 7 
v Sabinove, prípadne u p. Sedlákovej na te-
lefónnom čísle 0908 977 760. «

 Ocenili darcov krvi

Darovať krv – to je vysoko humánny 
čin. Krv je nenahraditeľným liekom 
– darcovi neublíži a príjemcovi môže 

zachrániť život. Život je jedna veľká náhoda 
a nikto z nás nevie, kedy bude sám potre-

bovať pomoc. Darcovia krvi – to sú  , ktorí 
môžu zmeniť osud toho druhého, pretože 
krv je jedna z mála vecí, ktoré sa ničím iným 
nedajú nahradiť. V obradnej sieni MsÚ v Sa-
binove 22.12.2017 primátor mesta Peter 
Molčan za účas   prednostu MsÚ Micha-
la Repaského a predsedu SČK ÚzS Prešov 
a Sabinov Jozefa Čičváka slávnostne ocenil 
31 dobrovoľných darcov krvi. «

ZLATÁ MEDAILA
Šulík Vladimír
Verešpej Pavol

STRIEBORNÁ MEDAILA
Grečo Peter
Chovanec Milan
Jaklovská Monika
Jaklovský Lukáš
Kasper Samuel
Kerpčár Kamil
Kravec Mar  n
Kušnír Lukáš

Sabolová Marta
Semaník Ľubomír
Švorc Radko
Tomčáková Helena
Tomič Marek
Vavrek Vladimír

BRONZOVÁ MEDAILA
Brilla Juraj
Bujňáková Letkovská Lý-
dia
Gargalovič Marián
Horňák Ján

Jaco Matúš
Keklák Marek
Kropiľák Kris  án
Ľach Miroslav
Marko Marián
Raca Jakub
Radačovský Richard
Timko Michal
Semaníková Silvia
Žilka Damián

Všetkým Vám patrí naše 
veľké ĎAKUJEME. «

(iš), foto: archív mesta Sabinov
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Vianočné trhy sa v meste Sabinov 
uskutočnili 19.-20.12.2017 v par-
ku pri fontáne. Nielen Sabinovča-

nia si mohli pochutnať na dobrej medo-
vinke či vianočnom punči, klobáskach, 
gofry, trdelníkoch a iných dobrotách. Ro-
dinne strávený čas a čas s priateľmi im 
spestrili vianočným koledovaním, teda 
programom vianočných kolied a vinšov, 
žiaci zo ZUŠ v Sabinove, ŽS 17. novem-
bra, ZŠ Komenského, CZŠ sv. Jána Krs  -
teľa, DFS Sabiník a FS Sabinovčan - spe-
vácka zložka, ako aj de   z MŠ Komenské-
ho, MŠ Švermova, MŠ 9. mája a MŠ 17. 
novembra a dedinská folklórna skupina 
Ňaršanka. V programe vystúpilo takmer 

300 účinkujúcich. K adventnému ven-
cu o priemere 4,5 metra pribudol na 
námes   drevený, vyrezávaný betle-
hem. Drevo naňho ešte počas svojho 
života prisľúbil p. Koloman Bornemisza 

a jeho vôľu vyplnil jeho zať Peter Jani-
ga. Hlavným koordinátorom pri výrobe 
bol Daniel Želinský, ktorý sa podieľal 
aj na zhotovení a rezbárskych prácach 
spolu so Štefanom Hockickom a Alfon-
som Kuchárom. Návštevníci trhov si vo 
viac ako 25 stánkoch našli na predaj rôz-
ny sor  ment a to knihy, hračky, šperky, 

zimné oblečenie, med, výrobky z vosku, 
drevené výrobky a pod. Súčasťou trhov 
bol primátorský punč, výťažok z ktorého 
šiel rodine Smrekových. Pani Jana je in-
validná dôchodkyňa s nízkym príjmom, 
jej manžel je dlhodobo práceneschopný. 
Jediná dcéra Sofi a je po vážnom úraze, 
keďže v lete ju zrazilo auto. Spoločne 
sme vyzbierali sumu 673,08 eur. Ďakuje-
me, že nám pomáhate pomáhať. «

Sabinovské čarovné Vianoce 
Vianočné trhy 
a koledovanie
(red.), foto: Diamond Art 

V rámci vianočnej výzdoby 
pribudol aj drevený, 
vyrezávaný betlehem.

Primátor mesta Peter Molčan pri 
odovzdávaní výťažku z primátorského 

punču p. Jane Smrekovej.
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Vianočný bazár

Predajná výstava remeselných 
výrobkov s vianočnou a zimnou 
tema  kou prebehla v koncert-

nej sále KC Na korze, Námes  e slo-
body č. 100 od 6.12. - 13.12.2017. 
Svoje ručne vyrobené práce tu 
prezentovalo takmer 20 predajcov 
a záujemcovia si mohli vybrať dar-
čeky pre svojich blízkych nielen pod 
stromček z ručne tkaných kobercov, 
šperkov, háčkovaných ozdôb, hra-
čiek, pedigovo-lianových výrobkov, 
tašiek a kabeliek, pletených pono-
žiek a rôznych vianočných ozdôb. «

Predvianočný čas je priestorom na 
veľké nádeje, rozžiarené oči v ta-
juplnom svetle očakávaní a  cha. 

Adventný čas. Každý z nás má v tomto 
období  sícky snov či prianí. Tí, ktorí 
dňa 21.12.2017 prijali pozvanie žiakov 
a zamestnancov ZŠ na Komenského ulici 
v Sabinove na slávnostnú vianočnú aka-
démiu s názvom Naše Vianoce, sa tešili 
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme ľudské 
puto a základné životné hodnoty, ktoré 
našim deťom vštepujeme. Program aka-
démie bol citlivo spätý s ľudovým zvyko-
slovím, národným bohatstvom, ktoré si 
stále aj v tejto uponáhľanej dobe ucho-
vávame. Zimný slnovrat sme si pripome-
nuli ondrejovskými zvykmi, zvykmi na Lu-
ciu. V sprievodných slovách dedinských 
ženičiek zazneli viaceré šarišské humor-
né obyčaje, vychutnávali sme si viachlas-
ný spev vianočných kolied i žičlivé vin-
še a rozdeľovanie vianočného jabĺčka, 
umelecký prednes o Luciinom stolčeku. 
Videli sme obchôdzky po dedine i začuli 
vyzváňanie a slávnostné spievané Glória 
na Viľiju a Božie narodenie v spolupráci 

s DFS Sabiník. Pokloniť sme sa mohli aj 
pri drevenom betleheme so živými po-
stavičkami v podaní deviatakov. Pestrosť 
tanečných čísel v podaní mladších žia-
kov a nádhern é gymnastické vystúpenie 
starších žiačok nám priblížili atmosféru 
štefanských veselíc a zábav. Zavítali 
k nám i vianočné stromčeky, ktoré za-
hojili všetky rany či škriepky. Atmosféru 
tradičnej dediny sme cí  li aj na vianoč-
nom jarmoku s vlastnoručne zhotovený-
mi výrobkami. Ďakujeme všetkým našim 
deťom, zamestnancom školy - hlavne p. 
uč. Molčanovej, Smrekovej, Frankovej 
a vedeniu školy, že sme mohli vnímať ča-
rovné okamihy adventného obdobia. «

Deti a seniori pred 
Vianocami 

V predvianočnom čase prijali 
pozvanie učiteliek z MŠ 17. no-
vembra členky Senior klubu. 

De   im predviedli vianočné scénky 
s koledami, pesničkami a vinšami. Boli 
milé, úžasné a my sme odchádzali nie-
len s malým darčekom od de  , ale aj 
s krásnymi pocitmi a predvianočnou 
náladou. Ďakujeme a tešíme sa na ďal-
šie stretnu  a a spoluprácu. «

(red.), foto: Diamond Art

Foto a text: KR

Vianočná akadémia a pocit hrdosti na naše deti
Ľudmila Martančíková, foto: archív školy
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Ešte za tmy sa na hraniciach k našej 
skupine pridal náš bývalý diakon 
a súčasný správca farnos   v Janíku 

Dionýz Takács, ktorý sa počas cesty auto-
busom a hlavne potom v Budapeš   preja-
vil ako výborný turis  cký sprievodca, a to 
aj vďaka tomu, že v hlavnom meste Ma-
ďarska absolvoval pastoračný ročník. Aj 
keď naším hlavným cieľom bola Maďar-
ská národná galéria, prvou našou zastáv-
kou bol Kostol sv. Mateja (Mátyás tem-
plom), ktorý je jednou z najznámejších 
dominánt Budapeš  . V tomto kostole bol 
v roku 1867 korunovaný Fran  šek Jozef I. 
za uhorského kráľa (jeho manželkou bola 
Alžbeta, známa pod menom Sisi).

Národná galéria nás „pohl  la“ do svo-
jich priestorov plných obrazov a ukážka-
mi umenia z rôznych časových období. 
Nás samozrejme najviac zaujímali „naše“ 
oltáre. Boli také ako ich poznáme, ale 

zároveň aj nové, lebo centrálne sochy 
a maľby na krídlach oltára boli v inom 
prevedení ako ich poznáme u nás. Ich 
výzdoba, rovnako reštaurovanie boli, 
ako sme sa dozvedeli, veľmi náročné 
a môžeme ďakovať maďarským reštau-
rátorom za skvelo odvedenú prácu pri 
záchrane „našich oltárov“. A čo sa týka 
„pobytu“ oltárov v Maďarsku, tak legen-
da o ich zabra   počas Rakúsko-Uhorska 
sa zrejme nezakladá na pravde. Oveľa 
pravdepodobnejšou sa javí skutočnosť, 
že naši predkovia nedokázali zabezpečiť 
ich kvalifi kovanú opravu, ktorú nutne 
potrebovali a keďže potrebovali aj pe-
niaze na opravu nášho kostola, oltáre 
predali do Budapeš  .

A aj keď si to mnohokrát neuvedomu-
jeme, s Budapešťou naše mesto viaže 

nielen dlhoročná história v spoločnom 
uhorskom štáte, ale aj kúsok sabinov-
ského („kisszebeni“) umeleckého sveta… 
Galéria ukrýva to  ž aj ďalšie skvosty, 
ktoré sú spojené s naším mestom. Sú to 
obrazy maliara Tivadara Kosztku Cson-
tváryho, ktorý bol jedným z najoriginál-
nejších maliarov slávnej epochy prelo-
mu 19. a 20. storočia a narodil sa u nás 
v Sabinove. Jeho úplne originálny štýl sa 
zvykne nazývať niekedy aj mys  ckým re-
alizmom, kde znázornenie historických 
či biblických mo  vov je zasadené do 
magického prírodného či architektonic-
kého prostredia. Jeho tvorbu obdivoval 
dokonca aj sám Pablo Picasso. 

V rámci nášho poznávacieho zájazdu 
v Budapeš   sme navš  vili Baziliku sv. 
Štefana a adventné trhy v jeho okolí. «

Do siene slávy uviedli 7 jednotliv-
cov, 1 skupinu dobrovoľníkov a 3 
organizácie za ich angažovanosť 

a dobrovoľnícku činnosť vykonanú pri 
rozvoji Prešovského kraja.

Slávnostný podvečer odovzdávania oce-
není, nad ktorým záš  tu prevzala prešov-
ská primátorka Andrea Turčanová, 
sa uskutočnil dňa 12. 12. 2017 
v Prešove. Slovom sprevádzala 
Veronika Slaninková a atmosféru 
kultúrnymi vystúpeniami v pred-
vianočnom štýle dotváral FS Roz-
marija. Oceneným boli odovzdané 
okrem diplomu a kve  nky aj ori-
ginálne plakety „drevené srdcia“, 
krásne výrobky z rúk členov Gréc-
kokatolíckeho formačného centra 
pre Rómov v Čičave.

Medzi ocenenými jednotliv-
cami bola aj pani Marta Ivan-

ko-Macejová zo Šarišských Michalian, 
ktorá stála pri zrode organizácie ZDS 
DIASABI. Cieľom organizácie je po-
máhať ľuďom s diabetes žiť so svojou 
chorobou plnohodnotný život. Ich prá-
ca je založená na edukácii diabetikov 
a širokej verejnosti o tomto ochorení, 
liečbe, organizovaní podujatí, ktorých 
obsahom sú odborné prednášky so 
zdravotníckou a sociálnou tematikou a praktickými ukážkami ošetrovania 

pacientov s diabetes mellitus.
Ako povedala Lenka Smetanková – Iná-

šová z Regionálneho rozvojového part-
nerstva z Brutoviec a predsedníčka hod-
no  acej komisie 2017 za obdobie rokov 
2001 – 2017 bolo prijatých 261 nomi-
nácií, úžasných príbehov z Prešovského 
kraja. Poďakovaniu sa dostalo 104 jed-
notlivcom i kolek  vom a 8 organizáciám. 
Veľmi nás povzbudzuje, že dobrých ľudí 
neubúda a tešíme sa, že hodno  aca ko-
misia má stále z čoho vyberať. Nominá-
cie sa môžu poslať vždy do 15. novembra 
aktuálneho roka. «

 Sabinovčania v srdci 
Uhorska

V sobotu 2. decembra 2017 zavíta-
li dva plné autobusy Sabinovčanov 
a obyvateľov z okolia Sabinova do 
Maďarskej národnej galérie (Magyar 
Némze   Galéria), kde sa nachádzajú 
originály sabinovských oltárov. Po-
chádzajú z dielne majstra Pavla z Le-
voče. V roku 2017 sme si pripomenu-
li 500. výročie jeho narodenia. 

Jozef Kovalík, foto: autor

Krajské srdce na dlani pre Martu Ivanko-Macejovú
Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) ocenením Krajské srdce na dlani odmeni-
lo prácu najlepších dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2017. Do 16. ročníka 
oceňovania bolo zaslaných 21 nominácií.

Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI

Marta Ivanko-Macejová 
(vpravo)
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V posledný novembrový deň (30. 
novembra 2017) sa v priestoroch 
Základnej školy, Komenského 13, 

Sabinov uskutočnil 8. ročník okresného 
kola technickej olympiády. Olympiáda 
je integrálnou súčasťou výchovno-vzde-
lávacieho procesu a vzbudzuje u žiakov 
záujem o techniku v súvislos   s požia-
davkami doby a aktuálnym záujmom 
trhu práce, prispieva k rozumnej voľbe 
technického povolania i k samostatnej 
tvorivej činnos   žiakov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
kategória A (pre 8. -  9. ročníky ako súťaž 
dvojíc) a B (pre 5. - 7. ročníky ako súťaž jed-
notlivcov). 

Úlohou súťažiacich bolo v prvej čas-
  vypracovať test v priebehu 30 minút 

a v druhej čas   zhotoviť výrobok podľa 
technického výkresu v priebehu 90 minút. 
Kritériá hodnotenia prak  ckej čas   boli 
náročné: dodržanie rozmerov, správne 
realizované jednotlivé pracovné postupy, 
vzhľad výrobku a funkčnosť výrobku. 

Školu na Ul. Komenského reprezento-
vali dvaja žiaci z 9.A triedy – Štefan Du-
dáš a Patrik Koscelník a žiak zo 7.C triedy 
Ján Ondáš. Žiaci sa v oboch kategóriách 
umiestnili na pekných 3. miestach.

Žiaci ZŠ na Ul. 17. novembra Barbora 
Oboňová, žiačka 9.D triedy a Tomáš La-
zorik, žiak 9.B triedy v konkurencii 10 škôl 
okresu obsadili v kategórii A 1. miesto 
a postúpili na krajské kolo. Žiakov pripra-
voval p. uč. Marián Šinaľ. «

Okresný úrad Sabinov pod 
záš  tou Ministerstva 
vnútra Slovenskej 

republiky pri príležitos-
  osláv Národného 

dňa  esňového vo-
lania 112 udelil Eme 
Tuptovej 2. miesto 
v kategórii II. stupeň 
ZŠ vo výtvarnej súťaži 
„Ochranárik čísla  esňo-
vého volania 112 a civilnej 
ochrany“. Žiaci mali spracovať 
tému: „Akú záchranársku techni-

ku som videl zasahovať a s čím by som 
pomohol ja“. Táto siedmačka, ktorá na-

vštevuje ZŠ na Ul. 17. novembra, 
sa pod vedením p. učiteľky 

A. Iľkivovej zapojila aj do 
celoslovenskej Vianoč-

nej výtvarnej súťaže 
„Anjel Vianoc“. Orga-
nizovala ju Tatranská 
galéria v Poprade. Jej 
práca s názvom „Posol 

Vianoc“ získala krásne 
3. miesto. Výstava s viac 

ako  síc výtvarnými práca-
mi potrvá až do 30. januára. 

Emke srdečne blahoželáme. «

 Ema Tuptová zaujala vo výtvarných súťažiach
Melánia Bašárová, foto: archív Emy Tuptovej

Prebehli Okresné kolá olympiád v slovenskom jazyku a v technike

Dňa 29.11.2017 sa v priestoroch ZŠ 
na Ul. 17. novembra v Sabinove 
konalo Okresné kolo Olympiády 

zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 
8. - 9. ročníka si takouto formou overili 
svoje vedomos   z materinského jazyka.

UMIESTNENIE:
1. miesto: Aneta Semančíková, 
 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
 (vpravo na fotografi i)
2. miesto: Michal Verbovský, 
 CZŠ sv. Jána Krs  teľa Sabinov
 (v strede na fotografi i)
3. miesto: Kris  na Palčisková (vľavo)
 ZŠ Komenského Lipany «

Ľudmila Mačajová, foto: archív školy

Ľudmila Solárová a Marián Šinaľ, foto: archívy škôl

Vľavo (svetlé tričko) Štefan Dudáš 
a Patrik Koscelník

Barbora Oboňová 
a Tomáš Lazorik
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Už XXI. ročníka  volejbalového turnaja 
zamestnancov školstva okresu Sabi-

nov sa zúčastnilo 12 družs  ev:
• ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany
• ZŠ Komenského, Sabinov
• ZŠ 17. novembra, Sabinov
• ZŠ Jarovnice 192
• ZŠ s MŠ Jarovnice 464
• Gymnázium DSA, Sabinov
• MŠ na Ul. 17. novembra, Sabinov
• ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
• ZŠ Komenského, Lipany
• ZŠ Hviezdoslavova, Lipany
• MsÚ Lipany
• MsÚ Sabinov

Turnaj otvoril primátor mesta Sabinov 
Peter Molčan a primátor mesta Lipany 
Vladimír Jánošík.

No a najlepšie sa darilo družstvám:
1. miesto - Mestský úrad Lipany
2. miesto - ZŠ 17. novembra, Sabinov
3. miesto - ZŠ Hviezdoslavova, Lipany

SRDEČNE BLAHOŽELÁME.
Poďakovanie patrí všetkým,  ktorí sa 

zúčastnili tu rnaja.

V nedeľu 19. novembra sme sa za-
pojili do čistenia tradičného chod-
níka Renčišov-Sabinov. Dĺžka trasy 

15 km, stúpanie 349 m.
V prvú decembrovú sobotu sme ab-

solvovali túru Slovinky - Slovinská skala 
(1041 m. n. m.) - Porač - Slovinky, kto-
rej dĺžka bola 25 km, 1400 m stúpania 
a 1100 m klesania.

Prvú spoločnú bežkársku zimnú túru 
v tejto sezóne sme absolvovali 10. de-
cembra na trase Lysá - Čergov. Poďako-

vanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili  
na nádhernej rozprávkovej (snehu ako 
v ruskom fi lme) akcii, ale hlavne man-
želom Brodovým za pohostenie a prí-
jemnú atmosféru. Dĺžka trasy 12 km, 
stúpanie 470 m. 

Program nášho klubu na rok 2018 si 
čitatelia môžu pozrieť na našej webovej 
stránke www.kstsb.sk «

Mesto Sabinov, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy okresu Sabinov
VOLEJBALOVÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV ŠKOLSTVA OKRESU SABINOV

8. december 2017

Turistické okienko
M. Grešák, člen turistického klubu v Sabinove,           

foto: archív klubu

autor a foto: Eva Vardžíková
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Bežkárska túra - Lysá- Čergov
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V októbri nás potešili súrodenci 
Lucka a Filip Magdovci, ktorí si 
v Lendaku na Lige mládeže Spi-

ša v kategóriách D8 a C11 nenechali 
uchmatnúť prvenstvo a do Sabinova pri-
niesli obaja zlaté medaily.

O týždeň neskôr už bojovali naši žiaci 
v 1. kole žiackej ligy v Košiciach. Aj od-
 aľ sme si priniesli dva zlaté kovy a to: 

Lívia Cukerová v D8 a Dávid Eliáš v C11. 
A potešili aj bronzové miesta Adelky 
Čabákovej v D8 a Adama Dujavu v C11.

November sa niesol v znamení ďal-
ších víťazs  ev. V sobotu 4. novembra 
v Humennom na súťaži GPX nás úspeš-
ne reprezentovala a zlato si domov 
priniesla Adelka Čabáková v kategórii 
D8. 18. novembra sa odohralo 2. kolo 
žiackej ligy v Košiciach, kde sa konečne 
prelomili ľady a náš najmladší hráč 
Marko Kostelník sa dočkal prvej vytúže-
nej zlatej medaily v žiackej lige. Srdečne 
mu blahoželáme! Druhé miesto v D8 zís-
kala Lucka Magdová a na treťom mieste 
sa umiestnil Dávid Eliáš v C11.

Na Katarínu 25. novembra odštartoval 
v Prešove ďalší ročník Šarišskej ligy mlá-
deže. V GPX turnaji si prišlo zasúťažiť 62 
školákov z rôznych kútov východu: Sabi-
nov, Humenné, Stropkov, Prešov, Barde-
jov a z Liptova.

V Open turnaji si zahralo 130 hráčov. 
Náš klub sa na turnaj vybral v zastúpení 
10 hráčov. Michal Verbovský a Gabriel 
Guľáš v Opene a zvyšní 8 bojovali v GPX 
turnaji. Do Sabinova sme priniesli 4 
cenné kovy – Open suverénne vy-
hral Michal Verbovský a zlato v GPX 
vybojoval Marko Kostelník v C8, strieb-
ro Dávid Eliáš v C11 a Lívia Cukerová 

v D8. Aj ďalší naši šachisti si počínali 
dobre, niektorí siahali na medailové 
umiestnenia (A. Dujava, F. Magda, L. 
Magdová a A. Čabáková).

Úspešní aj v závere roka
Aj december sa niesol v znamení šacho-
vých turnajov, žiackej ligy a líg družs  ev. 
Absolvovali sme Šarišskú ligu, dve kolá 
žiackej ligy, súťaž GPX a odohrali sme 
ďalšie 2 kolá v prvej a tretej lige.

V 2. kole Ligy Spiša nás potešil Adam 
Dujava, ktorý v konkurencii 62 hráčov 
suverénne zvíťazil v celkovom poradí, aj 
v kategórii C11, bronz v C11 pridal Filip 
Magda a striebro v D8 Lucia Magdová.

O týždeň neskôr už bojovali naši žiaci 
v 2. kole žiackej ligy v Humennom. Aj od-
 aľ sme si priniesli striebornú medailu 

vďaka Adelke Čabákovej v D8.
V sobotu 2. decembra v Košiciach nás 

na súťaži GPX úspešne reprezentoval Da-
vid Eliáš, keď v celkovom poradí v konku-
rencii 66 hráčov obsadil 3. miesto. V C11 
striebro pridal Adam Dujava, bronz Filip 
Magda a v C8 Marko Kostelník vybojoval 
striebornú medailu.

V súťažiach družstiev sa „A“-čko 
v 1.lige prebojovalo na druhé miesto 

a v 3. lige sa darilo aj „B“ družstvu, 
ktoré je na 1. mieste.

1. liga
5. kolo: ŠK Sabinov – Tatran Prešov 3-5
6. kolo: ŠK Sabinov – Slávia Košice - 5,5 - 2,5
3. liga
4. kolo: ŠK Sabinov“B“ – Reinter Humenné 
seniori – 7,5 - 0,5
5. kolo: Slávia PU Prešov – ŠK Sabinov“B“ 
- 1,5-6,5

Srdečne pozývame všetkých šachových 
nadšencov a širokú verejnosť na najbliž-
šie kolá 1. a 3. ligy družs  ev. Za úspešné 
výsledky v novej sezóne ďakujeme spon-
zorom klubu a tešíme sa aj dlhoročnej 
spolupráci a fi nančnej podpore mesta 
Sabinov. «

ŠACHISTI V NOVEJ SEZÓNE ÚSPEŠNE A S MEDAILAMI
S nástupom jesene sa znova rozbehli šachové turnaje, žiacke ligy a ligy družs  ev. 
Do novej sezóny sme si našliapli veľmi dobre. Absolvovali sme už Ligu mládeže 
Spiša, dve kolá žiackej ligy, súťaž GPX a odohrali sme štyri kolá v prvej lige.

Dušan Cuker, foto: Juraj Magda

Dávid Eliáš (vľavo) 2. miesto v Šarišskej 
lige 1. kolo v Prešove – C11.

Zľava: Tomáš Trudič, Matej Čabák, Filip Magda, Adam Dujava, 
Dávid Eliáš, Lívia Cukerová, Adelka Čabáková, Lucia Magdová počas 
Žiackej ligy, 2. kolo v Košiciach.

Vľavo Adam Dujava, 2. miesto a vpravo  
Filip Magda, 3. miesto počas Žiackej ligy, 
3. kolo v Košiciach.

Zľava: Adam Dujava 1. miesto celkovo 
aj v C11, Lucka 2. miesto v D8 a Filip 
3. miesto v C11 v Spišských Vlachoch .

Marko Kostelník (v strede) 1. miesto 
v Šarišskej lige 1. kolo v Prešove – C8

Lívia Cukerová (vľavo) 2. miesto v Šarišskej 
lige 1. kolo v Prešove.



15SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [12018] Šport

Po letnom sústredení na Domaši 
a tréningoch v CVČ Sabinov po-
kračuje Klub karate Sabinov pod 

vedením trénerov Petra Križana, Fran-
 ška Vargu, Mareka Zborovjana a Beá-

ty Futejovej v príprave na sezónu 2017-
2018. Na začiatku sezóny v Budapeš   
sme síce nemali šťas  e, a ani Kamila 
Zborovjanová ani Mar  na Tulejová ne-
uspeli, aj keď Maťa mala šancu na me-
dailu. V ďalších súťažiach regionálneho 

a celoslovenského charakteru sme us-
peli nasledovne: 

Slovenský pohár - 2x 2. miesto v kumi-
te + kata a 2x 3. miesto v kumite 

12. ročník Turnaj nádejí 2017 - zú-
častnilo sa ho 7 klubov, prebehlo cez 
100 štartov a poduja  e bolo spojené 
s dobročinnou akciou, ktorú podporilo 
mesto Sabinov, pre úplne začínajúce 
de   v karate

Stará Ľubovňa open - 8. miesto z 29 
klubov, (3x zlato, 1x striebro, 5x bronz)

Pohár SNP (1x striebro, 2x bronz)
1. kolo Pohára mládeže otvorených 

Majstrovs  ev Stredoslovenského zvä-
zu karate SsZK Trstenský pohár Tvrdo-
šín - (1x zlato, 1x striebro, 5x bronz)

1. kolo ZL + Majstrovstvá Východo-
slovenskej únie a bojových umení (3x 
striebro, 9x bronz)

2. kolo žiackej ligy Stará Ľubovňa (2x 
zlato, 6x striebro, 6x bronz)

M SR - 1. miesto Mar  na Tulejová, 
kumite 18. - 20. r nad 68 kg Majst erka 
Slovenska 

Koniec roka sa zavŕšil a mal pre Kara-
te klub Sabinov sladkú príchuť potom, 
čo sa Mar  ne Tulejovej podarilo získať 
 tul Majsterky Slovenska v kumite! 

Mar  na opäť nastúpila po 1,5 ročnej 
pauze a krásne zavŕšila sezónu! 

Aj touto cestou, prostredníctvom 
Spravodajcu mesta Sabinov by sme sa 
preto radi poďakovali trénerom za ich 
prácu a snaženie. Vážime si podporu 
mesta Sabinov i skvelých rodičov. Naše 
poďakovanie v neposlednom rade patrí 
deťom, ktoré sú šikovné bez ohľadu na 
to, či sa šťas  e k nim prikloní a vyboju-
jú medailu, alebo im to šťas  e ujde, ale 
hlavne za to, že majú chuť športovať 
a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. A veľ-
mi si samozrejme ceníme aj priazeň na-
šich fanúšikov.

Prípravka je nabitá energiou, B a A  m má 
trénerov, čo sa môžu venovať kumite aj kata, 
kondičnej príprave, a tak naplno rozvíjať ich 
schopnos   nielen v športovom kumite. 

PF 2018 praje Karate klub Sabinov. «

Klub karate SABINOV 
Od žiackej ligy 

k majstrovskému titulu
Beáta Futejová, foto: archív Klubu karate Sabinov

Historicky prvú mužskú zlatú me-
dailu z Majstrovs  ev sveta získal 
len 19-ročný kickboxer pre Slo-

vensko na WAKO (World Associa  on 
of Kickboxing Organiza  ons) Majstrov-
stvách sveta seniorov v Budapeš  .

Šampionát vo formáte, kde sa sú-
ťaží vo všetkých disciplínach (tatami - 
poin  igh  ng, light contact, kick light), 
(ring - fullcontact, lowkick, K1 Rules) 
organizovala WAKO prvýkrát. Od 3. 
do 11. novembra 2017 v konkurencii 
1 388 pretekárov zo 60 krajín Sloven-
sko reprezentovali dvadsia   pretekári. 
Na tatami vo fi nále kicklightu mužov 
do 74 kg Marek porazil domáceho 
skúseného borca Petra Daniela Zsar-
kó 3:0 na body a svojím fantas  ckým 
výkonom si tak vybojoval post naj-
lepšieho kickboxera na svete. „Tento 
úspech sa nerodil ľahko, sú za tým 

mesiace driny, potu, odriekania 
a celý týždeň náročných zápasov na 
týchto MS,“ povedal o neľahkej ceste 
za úspechom Marek. «

Marianna Tobiašová, foto: archív Mareka Karlíka

Marek Karlík s trénerom Jožkom Kolozsym.

Marek Karlík vybojoval titul Majstra sveta 

Majsterka Slovenska Mar  na Tulejová 
s trénerom Marekom Zborovjanom.

Mar  na Tulejová na 
stupni víťazov.
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Od koho ste sa dozvedeli, že budete re-
prezentovať Slovensko? Čo ste prežíva-
li? Bol to váš prvý veľký šampionát?
Lenka+Klaudia: Na MS nás nominovali 
tréneri a bol to úžasný pocit. Reprezen-
tovať krajinu je pre nás obe česť a ešte 
k tomu hrať doma je skvelé. Boli to naše 
prvé majstrovstvá v kategórii žien, ale 
minulý rok sme sa zúčastnili juniorských 
majstrovs  ev v Kanade a Lenka zažila 
MS junioriek v Poľsku v roku 2014.

Ste spokojné s celkovým umiestnením 
Slovenska na 5. mieste? Predsa len 
ide o stúpajúcu tendenciu, veď v roku 
2011 slovenská reprezentácia skončila 
na 12. mieste, v roku 2013 na 9. mieste 
a v roku 2015 na 8. mieste.
Lenka: 5. miesto je výborný výsledok, 
najlepší v histórii slovenského ženského 
fl orbalu. Bolo to naším cieľom a celý  m 
je s majstrovstvami spokojný. 
Klaudia: Som úplne spokojná. Je pravda, 
že naše výsledky sa rapídne zlepšili, za čo 
môžeme poďakovať trénerom. Ich práca 
nás za dva roky posunula vpred. 

Ktorá udalosť vám z tohto šampionátu 
navždy ostane v pamä  ? Ako ste osla-
vovali doposiaľ najväčší úspech v histórii 
slovenského ženského fl orbalu?

Lenka: Jednoznačne môj gól pro   Fín-
sku. To je zážitok na celý život. A celkovo 
zápas s Fínskom bol neskutočný, preto-
že diváci aj naša hra boli to najlepšie, čo 
sme na turnaji ukázali. 
Klaudia: Aj mne v pamä   navždy ostane 
zápas pro   Fínsku, pretože sme do haly 
dokázali dostať okolo 4000 divákov, aj na-
šich spolužiakov, za čo im ďakujeme, pre-
tože nám vytvorili zážitok na celý život. 

Ako na predchádzajúcich 4 šampioná-
toch v rokoch 2009, 2011, 2013 a 2015 
i teraz sú v prvej štvorici Švédsko, Fín-
sko, Česko a Švajčiarsko. Čím si vysvet-
ľujete dominanciu fl orbalis  ek z týchto 
krajín? 
Lenka+Klaudia: O tejto dominancii 4  -
mov rozhoduje prevažne zázemie, kto-
ré im poskytuje priestor na trénovanie 
a rozvoj hry. Tak  ež dostatok fi nancií, 
ktoré dostávajú od štátu a  ež od spon-
zorov. Ale ako sme sa mohli samy pre-
svedčiť, aj pro   top  mom sa dá hrať 
vyrovnaná par  a. 

Podporili vás na šampionáte i príbuzní 
a priatelia?
Lenka+Klaudia: Každej z hráčok na 
šampionát prišli príbuzní a priatelia. 
Naši rodičia s nami boli počas celých 
majstrovs  ev a podporovali nás, za 

Šport

V dňoch 1. - 9.12.2017 sa konali v Bra  slave historicky prvé maj-
strovstvá sveta vo fl orbale žien na území Slovenska. S mimoriad-
nym záujmom ho sledovali i obyvatelia Sabinova a Lipian, kde 
je tento mladý šport obzvlášť populárny. O to viac, že sa na 
ňom zúčastnili 2 hráčky sabinovského klubu FBC Predator Sa-
binov, lipianske rodáčky Lenka Cupráková a Klaudia Robová. V zápase o 5. miesto 
s Lotyškami obe prispeli svojou asistenciou k 2 gólom Slovenska a víťazstvu, kto-
ré je doposiaľ najcennejším v doterajšej histórii ženského fl orbalu na Slovensku. 
Tieto dve gymnazistky sú dôkazom, že v dnešnej dobe môžu siahať po najvyšších 
métach aj športovci z regiónov ďalej od hlavného mesta. Predpokladom však je 
neuspokojiť sa s priemerom, poc  vo na sebe pracovať a byť vytrvalý. V tomto 
môžu byť príkladom nielen pre svojich rovesníkov. A aké teda sú "naše dievčatá" 
Lenka a Kaudia sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Sabinovské Predátorky prispeli k historickému 
úspechu slovenského ženského fl orbalu

V sobotu 16. 12. 2017 sa uskutoč-
nil ďalší zo série charita  vnych 
zápasov organizovaných fl orba-

lovým klubom FBC PREDATOR Sabi-
nov. V zápase (bol to súčasne riadny 
extraligový zápas) s FCB YOUNG AR
ROWS Spišská Nová Ves napriek tomu, 
že domáci prehrali 7:9, prítomných 500 
divákov zažilo krásny zážitok z ak  vnej 
účas   na poduja  , ktorého cieľom bolo 
pomôcť hendikepovaným deťom Imo-
vi a Elke Marcinovcom (na fotografi i 
dole) Na poduja   sa vyzbieralo vyše 3 
000 eur a množstvo plyšových hračiek, 
ktoré zaplavili hraciu plochu po prvom 
góle FBC PREDATOR SABINOV. Celkovo 
575 plyšákov odovzdali organizátori 
hendikepovaným deťom v centre Sve-
 elko v Prešove.

Skutočným víťazom tohto zápasu 
bolo dobro. Prispeli k nemu predo-
všetkým organizátori na čele s Matú-
šom Gergelčíkom, ďalej Mar  n Sur-
mík, Lenka Cupráková, Jany Moto, 
Miroslav Žihala, Game4smile, n.o. 
a sabinovskí fl orbalis  .  

Poďakovanie za tombolu a iné 
dary patrí fi rmám a osobám ako Stav 
Majo, Rozumné Vykurovanie, Tomáš 
Čapistrák, Miroslav Toman, Mirex 
a p. Tomko, MsKS a športový areál, 
mestu Sabinov, SportTim, Jozef Go-
liaš, Vladimír Mihálik #56, Milk Agro, 
Coop Jednota, p. Duľa s manželkou, 
Autoškola VaV, Bistro u Bažanta, Dis-
kont Delikateso, Aper, Marek Hrab-
čák, PlynDom, Look Op  ka, Epos, 
Alex Kaki Kaščák, p. Buricová, ZOM 
Prešov, Pizza Romano a jeho zákaz-
níkom, študio Visage, Ľubo Havrila, 
Lucia Mihoková, Hotel Ozon Barde-
jovské kúpele, Globus Lipany, Michal 
Repaský, Centrum Sve  elko, Rusi 
Autopulz, hráčom Spišskej Novej Vsi, 
sabinovským Predatorkám. 

Na doterajších charita  vnych akciách 
 m okolo Matúša Gergelčíka vyzbieral 

pre núdznych viac ako 11 500 eur a ne-
spočitatelné množstvo darov. 
ĎAKUJEME! «

Sabinovskí fl orbalisti 
opäť pomáhali núdznym
(red.), foto: Diamond art

Lenka 
Cupráková

Klaudia 
Robová

Lenka Cupráková 
v prvom zápase svetového 
šampionátu pro   Singapuru.

(red.), foto: archív K. Robová a L. Cupráková
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čo im neskutočne ďakujeme. Podpo-
ra od našich najbližších bola pre nás 
hnacím motorom a vyburcovala nás 
k najlepším výkonom. Potešili nás aj 
naši spolužiaci z Gymnázia v Lipanoch, 
ktorí nás prišli povzbudiť na štvrťfi nále 
s Fínskom a vytvorili pre nás transpa-
renty a neskutočnú atmosféru, za čo im 
ďakujeme. 

Kde sú najväčšie základne tohto športu 
na Slovensku? 
Lenka+Klaudia: Určite sú to na východe 
Košice, ktoré majú viacero  mov. V mi-
nulos   to bola aj Žilina, teraz však extra-
lige kraľuje Nižná. Na západe je to Prus-
ké, Nemšová, Trenčín a Bra  slava. 

Čo si myslíte, pomôžu uplynulé Maj-
strovstvá sveta v Bra  slave k väčšiemu 
rozvoju ženského fl orbalu?
Lenka: Určite áno, majstrovstvá vyvolali 
záujem u mnohých ľudí, dokonca som 
dostala správy, v ktorých mladé dievčatá 
chcú vyskúšať fl orbal u nás v klube. 
Klaudia: MS spôsobili veľký ošiaľ na ce-
lom Slovensku a verím, že fl orbal bude 
chcieť vyskúšať a hrať čoraz viac mla-
dých dievčat. Tiež dúfam, že tento vý-
sledok pri  ahne viac sponzorov a ženský 
fl orbal sa bude môcť rozvíjať. 

Odkedy sa venujete tomuto športu? 
Kto vás k nemu pri  ahol? V ktorom klu-
be ste začínali? Odkedy pôsobíte v klu-
be FBC Predator Sabinov?
Lenka+Klaudia: S florbalom sme obe 
začínali na ZŠ Hviezdoslavovej v Lipa-
noch pod vedením p. učiteľa Adameč-
ka a p. učiteľky Čamajovej. Začínali 
sme v krúžku, neskôr sme sa dostali 
do mládežníckeho tímu a ligy. Tam nás 
chodil trénovať aj Richard Hraško, kto-
rý v nás veril a videl v nás potenciál. 
On nám dal ponuku zahrať si za extra-
ligový tím FBC Mikuláš Prešov. V ňom 
sme pôsobili 5 rokov, pričom Lenka 
si stihla jednu sezónu zahrať vo FBC 
Ostrava. Od začiatku tejto sezóny obe 
pôsobíme v Sabinove. 

 Vaša reprezentačná nominácia bola od-
razom vašich výsledkov v lige (pozn.: 
Lenka Cupráková, nar. 1998, je aktuál-
ne spomedzi všetkých hráčok na prvom 
mieste v slovenskej extralige, Klaudia 
Robová, nar. 1998, na 43. mieste).
Je však náročné zladiť športový a sú-
kromný život? Popíšte nám klasický 
pracovný týždeň, čo všetko musíte 
stíhať?
Lenka: Máme toho v škole veľa, pretože 
sme v štvrtom ročníku a skĺbiť fl orbal so 
školou dáva zabrať. Celý týždeň chodíme 
do školy, dvakrát do týždňa máme tré-
ning. Voľný čas, ktorý nám zostáva venu-
jeme plávaniu, snowboardingu, cyklis  -
ke a podobne. 
Klaudia: Ako spomenula Lenka, škola 
a šport je ťažká kombinácia, ale keďže 
nás to baví a podporu máme zo strany 
rodiny aj školy, zvládame to. 

Kam povedú vaše ďalšie kroky?
Lenka: Po skončení gymnázia chcem štu-
dovať stomatológiu. Ale môj sen je od-
mala byť herečkou. Možno sa mi to raz 
splní. :-)
Klaudia: Na vysokej škole chcem študo-
vať fyzioterapiu. 

Myslíte, že váš čas, ktorý ste venovali 
tomuto športu ochránil od rôznych ne-
užitočných lákadiel, ktorými sú vysta-
vení vaši rovesníci ako je závislosť na 
internete, mobile, užívaniu omamných 
látok...?
Lenka: Myslím, že to závisí hlavne od vý-
chovy a priorít v živote. 
Klaudia: Určite máme menej času na ta-
kéto ak  vity ako naši rovesníci. Ale dob-
re sa vieme zabaviť aj my :-) 

Prečo by sa mladí mali venovať tomuto 
športu?
Lenka: Je to kolek  vny šport, ktorý do-
káže mladým dať veľa do života a  ež 
nových priateľov a veľa zážitkov. 
Klaudia: Je to mladý, dynamický šport, 
ktorý spája ľudí a vytvára vzťahy na celý 
život. Rozvíja vlastnos   do budúcna. 

Ako spolu vychádzate? Obe ste študent-
ky lipianskeho gymnázia, ste i spolu-
žiačky? Odkedy sa poznáte? Ktorá z vás 
sa začala prvá venovať tomuto športu?
Lenka: S Klaudiou sa poznáme od škôl-
ky, teda od 3 rokov. Spolužiačky sme od 
prvého ročníka na základnej škole až 
doteraz. Sedíme spolu aj v lavici. Florbal 
sme spoznali v 7. ročníku na základnej 
a obe sme sa spolu dostali do Prešova, 
ako sme už spomínali.
Klaudia: Ako uviedla Lenka, spolu sme 
od malých dievčat a spolu trávime väč-
šinu nášho času. Máme veľa spoločných 
zážitkov a keďže sme spolu každý deň, aj 
naše rozhodnu  a sú skoro rovnaké. 

Čo by ste si vzájomne zapriali do roku 
2018? :-)
Lenka: Pevné nervy, veľa zdravia a nech 
nám to funguje ako doteraz. 
Klaudia: Pevné zdravie, veľa gólov 
a úspešnú maturitu. 
Lenka+Klaudia: A tak  ež každému pra-
jeme šťastný nový rok a všetko len to 
najlepšie!:-) «

Klaudia Robová v zápase s Lotyšskom.

Oslava víťazstva nad Lotyšskom a zisku 5. miesta na MS.
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S P O M Í N A M E

„Odišla si tíško z nášho života, ale zostaneš stále 
s nami, v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 24. januára uplynie 6 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka a mamka 

MÁRIA SZIEGLOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali,  venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel a dcéra.

„Kto v srdci žije, ten nezomiera.“

Dňa 22.1.2018 si pripomenieme nedožité 
80. narodeniny našej mamičky 

HELENY NOVOTNEJ.
S láskou spomínajú dcéra Helenka, synovia Miro 
a Ivo s rodinami. 

Dňa 8.1. uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko, švagor

ANDREJ GREŠKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si na neho.

S láskou spomína manželka Magdaléna, deti 
Miroslav, Iveta, Jarmila a Adriana s rodinami.

„Čas plynie a spomienky ostávajú.“

Dňa 31.12.2017 uplynulo 10 rokov,  čo nás navždy 
opustil 

MARIÁN ANTOL.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku a modlitbu.

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 16.1.2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil môj manžel, otec a dedko

ŠTEFAN DRÁB.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami .

Dňa 10.1.2018 uplynie 5 rokov od smrti nášho 
otca, dedka a manžela

 DUŠANA CUKERA.
S láskou na Teba spomíname.

Syn Dušan s rodinou, 
syn Maroš a manželka Ružena.

„Čas plynie, ale smútok a bolesť 
zostáva a veľmi bolí, zabudnúť nikdy 
nedovolí.“

Dňa 23. januára 2018 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka, mamka, babka 
a prababka 

ALŽBETA 
ŠTOFANÍKOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 
S úctou spomínajú manžel a dcéry Betka a Lenka. 

„Osud nevráti čo vzal, 
zostali len spomienky a žiaľ.“

Dňa 16.1.2018 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamka a babka 

OTÍLIA 
KARKUŠOVÁ 

a dňa 3.9.2017 uplynulo 10 rokov od 
smrti nášho ocka 

ŠTEFANA KARKUŠA.
S úctou spomínajú deti Mariena, Dana, Števo a Jana s rodinami.

„Čas plynie 
a spomienky 
ostávajú.“

Dňa 9. januára 
2018 by sa dožila 
85 rokov naša 
drahá mamka, 
babka a prababka

IRENA 
LETKOVSKÁ, 

ROD. SINIČKOVÁ.
8. januára 2018 uplynulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustila.
S láskou na ňu spomínajú deti Róbert, Mária, 
Daniela, Karol, Eva s rodinami.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku .

„Ako ticho žila, tak 
ticho odišla. Skromná 
v živote, veľká v láske 
a dobrote.“

Dňa 22.1.2018 
uplynie rok, čo nás 
navždy opustila 
naša mamka, babka 
a svokra

MELÁNIA 
BORNEMISZOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu 
a tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra Mária a syn Koloman 
s rodinami.

„Vôľa osudu bola 
silnejšia ako naše 
najvrúcnejšie 
priania.“

Dňa 18.1.2018 
uplynie rok, čo nás 
navždy opustila 
naša milovaná  

ELENA 
CHOVANOVÁ. 

S láskou a úctou  na ňu spomínajú manžel Milan, 
dcéry  Gabriela, Martina a syn Peter s rodinami.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, spolu 
s nami tichú spomienku a modlitbu .
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O Slovákoch sa zvykne vra-
vieť, že nemajú národnú 

hrdosť. Príčin je viac – môže 
to byť znechutenie z celkovej 
spoločenskej situácie, prípad-
ne z nepoznania vlastných 
dejín, ktoré sú výnimočné 
v porovnaní s inými národmi.

Tieto kategórie však ne-
pla  a v Sabinove na úrovni 
lokálpatrio  zmu. Ťažko náj-
deme človeka, ktorý by sa 
nepochválil, že býva v meste, 
kde sa dobre žije. Radi sa po-
chválime Oscarom, sabinovskí 
chlapi pri predstavovaní sa sú 
ľahko iden  fi kovateľní svojimi 
českými kamarátmi, pretože 
názov nášho mesta bol syno-
nymom najhoršieho slova „na 
vojne“, milovníci pomológie 
vedia, že jeden z ôsmich regis-
trovaných kul  varov nesie ná-
zov marhuľa sabinovská, ktorá 
je vďaka Piper Jančovi symbo-
lom nášho „jurmaku“, ktorý 
takto maliarsky zvečnil legen-
dárny Bandy Cirbus. A ovocie 
nás preslávilo aj v cudzine – 
na našej Poľnohospodárskej 
škole ešte v časoch Rakúsko 
– Uhorska študovali aj turec-
kí študen   práve spracovanie 
ovocia. Nehovoriac nielen 
o rodákoch, ale aj o ľuďoch, 
ktorí tu pôsobili. Ako vidíme, 
tak zdroje nášho lokálpatrio-
 zmu sú takmer „nevyčerpa-

teľné“. 
V nasledujúcich mesiacoch si 

teda budeme analyzovať rôzne 
názvy ulíc. Tento seriál nebude 
mať žiadnu postupnosť, škálu 
či kľúč, kde začneme. Predsta-
víme si osobnos  , inš  túcie 
a udalos  , podľa ktorých sú 
naše ulice pomenované.

Ako prvú si priblížime vý-
znamnú osobnosť, ktorú si 
osobitne vážia najmä bra  a 
gréckokatolíci. Ide o hieromu-
čeníka Petra Pavla Gojdiča. 
Tento blahoslavený gréckoka-
tolícky biskup to  ž pôsobil ako 
kaplán práve v našom meste.

Budúci mučeník pre vie-
ru sa narodil 17. júla 1888 
v Ruských Pekľanoch, neďa-

leko Prešova v rodine gréc-
kokatolíckeho kňaza Štefana 
Gojdiča a matky Anny, rod. 
Gerberyovej. Pri krste dostal 
meno Peter. Tento nábožný 
chlapec podľa spomienok 
pamätníkov bol ku každému 
milý a príve  vý. Po maturite 
poslúchol Božie volanie vo 
svojom srdci a rozhodol sa, že 
sa stane kňazom. Po vysviac-
ke pôsobil najprv ako kaplán 
pri svojom otcovi, neskôr bol 
poverený duchovnou službou 
v našom meste.

20. júla 1922 sa stal rehoľ-
níkom Rádu sv. Bazila Veľké-
ho, pričom prijal meno Pavel. 
Odvtedy sa aj ofi ciálne volal 
Peter Pavel Gojdič OSBM. Kaž-
dá rehoľa má to  ž za menom 
svoju la  nskú skratku, ktorá 
nám pomáha iden  fi kovať 
rád, do ktorého patrí zasvä-
tená osoba. V prípade otca 
Gojdiča pri skratke OSBM ide 
logicky o baziliánov. Gojdič sa 
pre túto rehoľu rozhodol kvôli 
svojej pokore,  chos   a túžbe 
po aske  ckej službe Bohu. 
Ten mal s ním však iné plány, 
a práve tento skromný muž 
sa 14. septembra 1926 stáva 
prešovským biskupom. Nebo-
lo mu to veľmi po vôli, keďže 
nemal sklon brať funkcie, no 
pokorne toto rozhodnu  e 
prijal. Dňa 29. marca 1927 
bol na osobnej audiencii pri-
jatý Piom XI. Tento výnimoč-
ný pápež daroval biskupovi 
Gojdičovi zlatý kríž, ktorý mu 
podával so slovami: „Tento 
kríž je iba slabým symbolom 
tých veľkých krížov, ktoré na 
teba zošle Pán Boh, môj synu, 
v Tvojej biskupskej službe“. Pá-
pežovo proroctvo sa naplnilo 
doslovne. V roku 1939 Pius XI. 

náhle zomrel. Dodnes sa vedú 
polemiky, či pápež Achille Rat-
  nebol otrávený nemeckými 

nacistami cez nastrčeného 
agenta. Každopádne máme 
rok 1939, kedy sa začala aj 
druhá svetová vojna. Tá bola 
veľkou skúškou pre otca Goj-
diča. Ukázal však mimoriadnu 
statočnosť pri pomoci prena-
sledovaným židom, za čo si ho 
oni uc  li posmrtne diplomom 
a  tulom „Spravodlivý medzi 
národmi“ v roku 2008. Goj-
dič sa teda v roku 1942 stáva 
v čase pogromov brzdou ho-
lokaustu - zachraňuje mnoho 
židovských životov.

Po vojne a uchopení moci 
komunistami sa on sám stáva 
terčom pre ateis  cký režim. 
Ten sa neš    biskupa dob-
rého srdca, ako ho súčasníci 
nazývajú, brachiálne mučiť, 
týrať a všemožne ponižovať. 
Neľudské zachádzanie zo 

strany československých ko-
munistov je obludné. V zin-
scenovanom procese je odsú-
dený a na slobodu sa už ne-
dostane. Prial si, aby zomrel 
v deň svojích narodenín, čo 
sa nakoniec aj stalo 17. júla 
1960. Úplne vyčerpaný umie-
ra na následky týrania a je 
pochovaný bez riadnych poh-
rebných obradov. Má 72 ro-
kov. V roku 1968 v rámci de-
mokra  zácie pomerov v ČSSR 
je exhumovaný a prevezený 
do Prešova. Pri jeho ostat-
koch sa modlí 2. júla 1995 aj 
najvyšší predstaviteľ kato-
líckej cirkvi pápež Ján Pavol 
II. Ten ho 4. novembra 2001 
vyhlasuje za blahoslaveného.

Po tomto biskupovi, ktorý 
mučeníckou smrťou dokázal 
vernosť Cirkvi je pomenova-
ná ulica v Sabinove. Ďalšiu 
ulicu  si predstavíme v nasle-
dujúcom čísle.«

INZERCIA

Predám dohodou bytové liečivé rastliny kalisiu 
voňavú a rýmovník. 
Ponúkam aj semienka: šalvia muškátová, 
horká tekvička, kotvičník zemný a angínovník 
čínsky.
Kontakt: 0905 553 946

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Ulica Pavla Gojdiča

Juraj Vrábel ml.
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Do cieľa našej cesty sme doces-
tovali v preds  hu, lebo samot-
ná súťaž v kumite sa začínala až 

v poobedňajších hodinách. Naši prete-
kári mali dostatok času na regeneráciu 
po dlhej ceste a samotnú rozcvičku.

Trojicu „najmladších“ pretekárov tvo-
rili v ten deň Ema Pigová, Dávid Mojzeš 
a Richard Mácha. Emkin zdravotný stav 
hral pro   nej, ale aj napriek tomu preš-
la cez prvé kolo, no následne neuspela. 
Potom nastúpil Richard Mácha. Napriek 
tomu, že sa obával súťaže, prebojoval sa 
až do fi nále. V ňom zápasil s pretekárom 
z Farmexu Nitra, s ktorým sa pozná už 
od prvej súťaže, keď začínal v karate. Ri-
chard vyhrával ešte 25 sekúnd do konca 
1:0 a mal najbližšie k víťazstvu spomedzi 
všetkých našich fi nalistov. Ale šťas  e 
stálo pri súperovi a Richard prehral svoj 
fi nálový zápas 1:3.

Kto už bol na súťaži karate vie, že tré-
ner to má kondične asi najťažšie. A ani 
v ten deň to nebolo inak. Tréner našich 
pretekárov Jozef Semaník prebiehal 
z jedného tatami na druhé, aby odkau-
čoval čo najviac zápasov, aj keď starší si 
už zvykli na to, že občas sa musia zaobísť 
aj bez jeho pokynov.

Do fi nále sa prebojovali aj naše dievča-
tá Kris  na Šimčíková a Barbora Falatová. 

A ani pri nich šťas  e nestálo a prehrali 
so súperkami, ktoré dobre poznajú. Kris-
 ne to nevyšlo s pretekárkou z TJ Rapid 

Bra  slava a Barbore s pretekárkou z KK 
IGLOW Spišská Nová Ves.

„Mať troch fi nalistov a ani 
jeden  tul majstra Slovenska 
je veľká smola, ale na druhej 
strane je potrebné povedať, 
že aj úspech, lebo s ôsmimi 
pretekármi sme vybojovali 
päť medailí za jednotlivcov 
a jednu za družstvo“, skon-
štatoval tréner Jozef Sema-
ník.

O ďalšiu medailu po návra-
te na tatami sa postaral Dávid 
Mojzeš. Po dlhšej odmlke je 
to dobrý výkon, ktorý svedčí 
o tom, že kto raz natrénuje, 
nezabudne.

Michal Mácha bojoval vo 
svojej kategórii až pred brá-
ny fi nále. Ale ani jemu ne-
bolo dopriate a musel sa vyrovnať so 
skutočnosťou, že zabojuje v repasáži. 
No nesklamal a pre klub získal tre  e 
miesto.

Do bojov družs  ev sme postavili tri. 
Mladší kade  , starší kade   a staršie ka-
detky. Tu sa presadili iba kadetky v zlo-
žení Barbora Falatová, Kris  na Šimčíková 
a Michaela Dufalová (ŠKM-KK Stará Ľu-
bovňa) a vybojovali tre  e miesto.

Mladší kade   prehrali zápas o tre  e 
miesto s pretekármi TORASHIRO Nitra 
a starší kade   prehrali hneď prvý zápas 
s 1. Karate Clubom Pezinok.

Pretekári sa celú sezónu poc  vo pri-
pravovali, do bojov nastupovali zodpo-
vedne, a že to už v samotnom závere 
nevyšlo podľa predstáv (kto by nechcel 
byť majstrom:-)) je o šťas  . Za podaný 
výkon, zisk medailí i reprezentáciu mes-
ta Sabinov všetkým pretekárom, aj tým, 
ktorým sa v závere nedarilo, ďakujeme 
a úspešným blahoželáme.

Úspech aj v žiackej lige
2. kolo žiackej ligy sa uskutočnilo 10. de-
cembra 2017 v Starej Ľubovni. 

NAŠE VÝSLEDKY: 
KATA
Kris  na Šimčíková kadetka 1. miesto
Denisa Blizmanová ml. žiačky 3. miesto 
Michal Mácha kadet 3. miesto

KUMITE
Denisa Blizmanová, Kris  na Šimčíková, 
Mar  n Mácha, Richard Mácha, všetci 1. 
miesto, Michal Mácha 3. miesto

Medailistom i nemedailistom v žiackej 
lige ďakujeme za odhodlanie a reprezen-
táciu nášho klubu i mesta Sabinov.

Na záver nám dovoľte poďakovať sa 
v mene celého klubu mestu Sabinov 
za jeho podporu, nadšencom za ich 
priazeň, rodičom za čas, ktorý venujú 
deťom počas víkendov na súťažiach. 
A čo do začiatku nového kalendárneho 
roka? Želáme veľa zdravia, ktoré je pre 
nás i Vás dôležité, veľa úspechov, ktoré 
nás i Vás posúvajú ďalej a v neposled-
nom rade veľa šťas  a, ktoré je niekedy 
tak veľmi potrebné. «

Karate klub Katsudo získal päť titulov 
vicemajstrov za jednotlivcov a jeden za družstvo

Zuzana Machová, foto: archív Klubu karate Katsudo

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom vydaní Spravodajcu mesta Sabinov  
pretekári nášho klubu sa predstavili v závere roka na poslednej celoslovenskej sú-
ťaži a to Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa konali v Trnave. Zo Sabi-
nova sme cestovali za mrazivého rána, no plní očakávania. Podarí sa? Nepodarí?

1. miesto: Denisa Blizmanová, 
Karate klub Katsudo

Príprava na Majstrovstvá SR 
- po tréningu.


